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UMOWA Nr ………..
zawarta w Krośnie w dniu ……………. pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno,
który reprezentuje Magdalena Słyś – dyrektor,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a firmą (siedziba i adres): …………………………………………….
NIP …………………, REGON ……………….., KRS ………….……
którą reprezentuje: …………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający
do odebrania wyrobów medycznych zwanych w dalszej treści umowy „produktami”, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone są w załączniku do
umowy, sporządzonym na podstawie formularza ofertowego - kalkulacja cenowa,
stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
2. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty dostawy,
opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z zamówieniem)
odbywa się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów
lub produktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych
ilościach, niż zostały przewidziane w formularzu ofertowym - kalkulacja cenowa,
stanowiącym załącznik do umowy. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie
wartość zamówienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne
roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
§2
1. Całkowitą wartość wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy strony ustalają na kwotę brutto: …………………….., w tym podatek
VAT …………………. (netto ……………….).
2. Wartość przedmiotu umowy ustalono na podstawie oferty złożonej przez
Wykonawcę – formularz ofertowy - kalkulacja cenowa, stanowiący załącznik do
umowy.
§3
1. Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, telefonicznie
lub pocztą elektroniczną, sukcesywnie od poniedziałku do piątku

2.
3.
4.
5.

6.

w godzinach od 7:30 do 15:30, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb
Zamawiającego.
Dostawy produktów nastąpią w terminie uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym).
Produkty zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego pod
adres: ul. Żwirki i Wigury 4a, 38 – 400 Krosno.
Wykonawca dostarczy produkty Zamawiającemu własnym środkiem transportu,
na swój koszt i ryzyko.
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest: Renata Kniaziewicz tel. 13 43 673 99
e-mail: dpskrosno@wp.pl
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji
niniejszej
umowy
jest
…………………………………
tel.
………………………. e-mail: ………………………………………..

§4
1. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wymienione w § 1 ust. 1
o najwyższej jakości, wolne od wad i spełniające odpowiednie normy jakościowe.
2. Okres ważności produktu wynosić będzie nie mniej niż 6 miesięcy licząc od daty
dostawy do Zamawiającego.
3. Dostawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczony towar pod względem jego jakości.
4. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę produktów niezgodnych z normami,
o którym mowa w ust. 1-2, Zamawiający może żądać niezwłocznej wymiany towaru na nowy, spełniający warunki zawarte w ust. 1-2 na koszt i ryzyko Dostawcy.
§5
1. Ceny produktów, o których mowa w § 1 umowy pozostaną niezmienne przez
okres obowiązywania umowy.
2. Ceny produktów, o których mowa w § 1 umowy mogą ulec zmianie jedynie
w przypadku zmian cen na niższe niż w formularzu ofertowym - kalkulacja cenowa,
3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać promocyjne ceny na dostarczany towar, jeżeli istnieje taka promocja.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone towary lub
produkty według cen wymienionych w formularzu ofertowym - kalkulacja cenowa,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatność
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, w której jako nabywcę wskaże: Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Kro-

sno, NIP: 684-00-13-798 oraz jako odbiorcę: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul.
Żwirki i Wigury 4a, 38 – 400 Krosno
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …….…………..….. do 31.12.2019 r.
§8
1. Zamawiający ma prawo, za uprzednim doręczeniem Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, do odstąpienia od Umowy w każdym terminie (rozwiązanie bez wypowiedzenia) w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób
wadliwy albo sprzeczny z umową.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy zawiadamiając
o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§9
Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – kalkulacja
cenowa.
§ 10
Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony
polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo będzie sąd siedziby
Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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